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أوال -مقدمة
 1أيوول /ددب م  ،2192عقددد قوددس نقددو ا ددان وو هدده ال ددابعا والعندمين
-9
نوقا قا  ،مبوجب الفقمة  92من قدما  ،91/22هنداول فيةدا هدد يس ال دا ي وعمويدا ختويدد
التبمي ،وذلك ألهداف من و ةا هقا م املما ا اجليدة هتا اجملال.
 -2وهدمأس نوقددا النقددا ئدديس قوددس نقددو ا ددان ،بددوول دددو يد  ،وي ّ ددم ا املقددم ة
اخلاصددا قددال احلقددو الثقافي ددا ،فميدددة شددةيد .وأولددت ائب ددا مفددوض األمددم امل حدددة ال ددامي
حلقددو ا ددان ،ف فيددا با ددي ي ،ببيددان اف دداني .وشددا ح نوقددا النقددا بددف مددن ووبماف ددا
جامعدا بوادماوس و دامي عددوان ،وهدو أ د اذ قدال الرتبيدا
ويا وفي ش ،وهي أ اذة هدا ي
وهددد يب املعومددني ةامعددا اخلويددف األ ض الفو ددةينيا احمل ودداس ومددا ي ويو ددون ،وهددي عضددوة
جلنا هقصي احلقائق واملصاحلا بنداس وبابوو وي رميف ،وهو مقم خاص معين ب عزيدز احلقيقدا
والعدالا واجل وضما ا عدم ال ما .
 -3وأعد هتا املوجز مفوضيا األمم امل حدة ال اميا حلقو ا دان عمد ا بدالفقمة  92مدن
قما قودس نقدو ا دان  ،91/22الدتي طودب فيده اجملودس ف املفدوض ال دامي عدداو هقميدم
موجز عن نوقا النقا .

ثانيا -البيان االفتتاح الذ أدلت به نائبة الفووا السام ل قوق اإلنسان
 -2أشددا ال دديدة با د ي بياتددا الف دداني ف ن ددن هوقيددت عقددد نوقددا النقددا
عددام  2192الددتي يصدداوف مددمو مائددا عددام عوددى ا دددل احلددمب العامليددا األوف .وشدددو عوددى
ه د ث ظددمة الندداس لوماضددي وهف د هم لدده ،ومددا يوحددق بدده مددن ميددف أنيا دا هوجيدده فةمةددم
لوحاضددم وص دوال الع قددا فيمددا بددني اجمل معددا وضددمن اجمل مددت الوانددد .و ددا ي د وي ف ه ليددب
الندداس بعضددةم عوددى بعددف ويدددفعةم ف ال مييددز وال ماهيددا والضددةةاو ،عوددى وجدده اخلصددوص،
رميزة ال قام ،و ا وايا النعوب األخمي ،وا بعاو قموعا بعينةا مدن الدتابمة الممسيدا،
وهقدددص صددو ة ددوبيا عددن بعددف اجمل معددا احملويددا ب ددب ال ددا ي املد دديا .نددني أن ف ددا
اجملال أمام خم وف اجمل معا ليقددم بدف منةدا ظمهده ف ال دا ي يعدزا ال فداهم فيمدا بينةدا وي داعد
عوى مناء احلس ا اين املنرتح.
 -2وأشددا ائبددا املفددوض ال ددامي ف أن معظددم اجمل معددا  ،ن مل ه ددن يعةددا ،هواجدده
هن دداول أن ددداو املاض ددي .وم ددن ه ددت اجمل مع ددا  ،بوج دده خ دداص ،هو ددك الد د باب ددد
ددديا
النزاعد ددا أو احل د ددموب األهوي د ددا أو الد ددنظم ال د د بداوياس وق مع د ددا مد ددا بع د ددد نقب د ددا ال د د عما
واجمل معا ال عا ت من الم س واجمل معدا الد هواجده دديا ال ق دام القدائم عودى خوفيدا
عمقيا أو قوميا أو لاويا ،أو عوى أ اس الدين أو املع قد أو األيديولوجيا ال يا يا.
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 -9وشدو ائبا املفدوض ال دامي عودى الددو األ ا دي لوعدالدا وا صداف وضدت ندد
ملددا أمس دده العصددم املددائم بال ةابددا اجل دديما حلقددو ا ددان ،وذلددك مددن خ د ل ددمي احلقيقددا
وانرتام نقو ا ان .ومن الواضح أن هقدص وايا جديددة وجامعدا لو دا ي أمدم مةودوب
عمويا املصاحلا .وذبم ائبا املفوض ال امي أن الع تا الممسي الصداو لده أثدم أ ا دي
العدرتاف بالضددحايا ب صددحاب نقددو واندرتامةم اجمل مددت .وأضددافت قائوددا ن أ نددةا نيدداء
التبمي و قاما صب هتبا يا مصمما بن ف مد وس ا د ناوا ف تدج يقدوم عودى وجةدا ظدم
م عدددوة مددن ش د تا أيض دا أن قددق الع درتاف مبخ وددف اجملموعددا وهف ددح تددا اجملددال لو عب د عددن
جتا هبا وهصو ا ا.
 -7وقال ددت ائب ددا املف ددوض ال ددامي ن ه ددد يس ال ددا ي ينبا ددي أن ي د د نةف ويع ددزا ثقاف ددا
املنددابا املد يددا ،وال ف د النقدددي ،والنقددا ل ددي يعيننددا لدديس عوددى فةددم املاضددي فح ددب ،بددف
أيض د ا عوددى و اح ددديا العصددم احلاضددم ،مثددف ال مييددز والعنددف .وخوصددت ف أن أول خةددوة
مي ددن قيقة ددا ،ن د و ن بددان ال وص ددف ف واي ددا منددرتبا ألن ددداو املاض ددي أمددما ددابقا ألوا دده
أو بددان شددديد ا ي د م ،ه مثددف قدما و و اح هعدددو وجةددا النظددم بن د ن أ ددباب وقددو هوددك
األن ددداو وبيفي ددا وقوعة ددا .وي م ددن ال ح دددي ال ميي ددز ب ددني عموي ددا ددويم ال ددا ي لااي ددا
يا يا والعمويا املنموعا امل مثوا عاوة هف املاضي با مما .

ثالثا -مساهفات الفشاركين ف حلقة النقاش
 -2ذبددم ال دديدة ش ددةيدة ،امل نظددا األولي ددا ال د أول ددت هبددا بص ددف ةا مي ددمة نوق ددا
النقددا  ،ب تددا خصصددت هقمي دمين عوددى ال دوا مل د لا الموايددا ال ا خييددا وال تبا يددا اجمل معددا
املنق د د ددما ،ي ن د د دداولن ب د د ددب ال د د ددا ي املد د د دديا  )A/68/296والنص د د ددب ال تبا ي د د ددا وامل د د ددانف
) .(A/HRC/25/49وقددد ددعت ال دديدة شددةيد ذل مددا ال قميدمين ف ديددد الظددموف الد مي ددن
ظوة ددا أن ه ددون واي ددا املاض ددي ،ال د ه ددموه ت ددا جة ددا فاعو ددا ن ومي ددا أو ر د ن ومي ددا،
مصددد ا أو أن ه حددول ف مصددد لومنددابف مددن منظددو نقددو ا ددان .وأبددد أن اجلةددا
املعنيددا ل هعددرتف ،بثد مددن األنيددان ،بددال نو الثقددا وهعدددو الموايددا ال ا خييددا وال تبا يددا بددني
اجمل معا احملويا املخ وفا وضمن اجمل مت احملوي الواند .ومثا نموب ر معونا أيضد ا يند د أوا هدا
قال الثقافا وال عويم ،ه جج خضمةا نال وء ال فاهم بني اجمل معا احملويا ،ما ميةد
ال بيف ملما ا ال مييز والعنف ،ون ال قام امل قبف.
 -1وذبددم ال دديدة شددةيد أن النددعب ي ددعى ووم دا ف ا حضددا ها خيدده و ثبددا صددح ه
وال عميف به واحلصول عوى اعرتاف الا بده مدن جةدا ،و ف الةعدن صدحا ال د وي املةيمندا
مددن جةددا أخددمي .وشدددو عوددى الدددو األ ا ددي لوموايددا ال ا خييددا وال تبا يددا ،بوصددفةا مددن
عناصددم ال درتاو الثقددا  ،ص دوال اتويددا اجلماعيددا .وأشددا ال دديدة شددةيد ف عدددم وجددوو وايددا
منددرتبا لوماضددي بددني البودددان أو ضددمن البوددد الوانددد ،وشدددو عوددى أمهيددا ضددمان اع مدداو تددج
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يق دوم عوددى وجةددا ظددم م عدددوة هددد يس ال ددا ي وختويددد الددتبمي ،وعوددى هعزيددز ثقافددا الف ددم
النقدددي ،والد عوم والنقددا القددائمني عوددى ال حويددف ،ل ددي ي د فةددم أفضددف لو حددديني املعاصدمين
امل مثوني ال بعاو والعنف.
 -91وأب ددد املق ددم ة اخلاص ددا أمهي ددا احلمي ددا األباوميي ددا واحلمي ددا الفني ددا ه ددت العموي ددا ،ومه ددا
نمي ان بث ا ما ختضعان لو قييد مت األ دف .ذ مبقددو األبداومييني والفندا ني ،بوجده خداص ،أن
ي خددتوا بيددد ا لنددد ح أ دده ل ال ددا ي امل ددوب ول ا د تبا املاضددي قددد أوي يوم د ا ف ددائج بائنددا
ل هقبف املماجعا .وطاملا خضت املاضي لو ف واملناقنا و عاوة ال ف  .وأشا املقم ة اخلاصا
ف ضمو ة ف دا اجملدال ل قددص وايدا خم وفدا بةدم قديدا ثقافيدا لوجميدت .وعد وة عودى ذلدك،
يعد ال عب عن التا با بدا الفين أمما ل ر عنه بماا معا اة الضحايا.
 -99ولنظ ددت ال دديدة ش ددةيد أن ف ددا اجمل ددال ل ق دددص واي ددا م ع دددوة ألن ددداو املاض ددي
ي ي أمهيا بالاا اجمل معا اخلا جا من نالا زا واجمل معا ال بوات منةا ال ق داما
بددف مبو د  ،ألن ذلددك ي دديح ا بصددا جتمبددا ا خددم ،أي د ا بددان ،وه ددوين حملددا عددن القدديم ا ددا يا
املنرتبا بني الناس ه جاوا اتويا امل صدعا ال ه ا بوجه خاص نالا النزا  .وخوصت ف
أن هت ال عدويا مةما ل داما عمويا املصاحلا.
 -92وشدددو ال دديدة د ويا وفي ش عوددى ن ددن هوقيددت عقددد نوقددا النقددا  .وأشددا ف
عدددم وجددوو وايددا منددرتبا ألنددداو املاضددي معظددم احلددال  .فقددد جددم  ،عوددى ددبيف املثددال،
مناقن ددا عدي دددة بُعي ددد احل ددمب العامليد دا األوف بند د ن املوق ددف ال ددتي ينبا ددي اخت دداذ م ددن ر ددافميوو
بما دديب ،وهددو المجددف الددتي ار ددال األ شدديدو فما ددز فموينا ددد ،ووصددفه الددبعف بدداجملمم نددني
اع آخمون بة ا أو مناض ا بيف احلميا .ف ف ظمف من الظموف ال ا خييدا خضدت ل فا د
م باينددا حب ددب الزاويددا الد ا ةوددق منةددا ويددف األنددداو .ووضددعت اجمل معددا اخلا جددا مددن نالددا
زا  ،واء أعقاب احلموب األهويا أو األ ظما الدب اهو يدا أو بعدد عمويدا تداء ال د عما ،
هفا م واايا أ فم عن نقائق م واايا منعت املصاحلا بني الناس.
 -93و أ ال دديدة د د ويا وفي ش أ دده ي دداو ي د د حيف أن هق دددم وول د دان انرتب ددا يومد دا واي ددا
منرتبا ألنداو املاضي ،ومدت ذلدك ،فدنن ندم ب داب هدا ي مد دي مندرتح بدني فم دا وأملا يدا
يقدددم منوذج د ا موفق د ا حملاولددا قيددق ذلددك .ل نةددا أشددا ف أن الفضددف قيددق هددت اخلةددوة
املوفقا يعوو ،معظمه ،ف احلظ وهوفم ظموف داو ة ه مثدف وو ال داو األو ويب الدتي وفدم
مظوا يا يا ملناقن ةا ،وما بوا ه العووم ال ا خييا والج ماعيا بف من فم ا وأملا يا من هقدم
بب .
 -92ر د أ دده مي ددن ال وصدديا ببدددائف ل قدددص وايددا منددرتبا ،مددن قبيددف اع مدداو تددج قددائم عوددى
وجةددا ظددم م عدددوة ي دديح لوجميددت مسددا صددو م .وذبددم ال دديدة د ويا وفي ش أن هبددين هددت
املنةجيا أ فم عن نم أ بعا ب ب عن م ائف خ فيا ه عودق بداحلموب الد شدةد ا يورو د فيا
ال ابقا ال عينيا  ،وأن صمبيا بدأ منموعا ينا ح فيه ون م خا هبددف هد ليف ب داب
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عن هوك احلقبا من ال ا ي  .وأبد ال ديدة د ويا وفي ش األمهيدا ال بد ة لوددو الدتي مي دن أن
ويف اخل ف ف مناقندا ي د فيةدا جلميدت األطدماف ا ولء مبدا
ي ويه هعدو وجةا النظم
لددديةا مددن هف د ا  .وشدددو عوددى أمهيددا هايد أ ددووب هددد يس ال ددا ي بموضددو املدددا س،
لي حول من نجدب اخل فدا ف ظةا هدا وفد ح بداب النقدا بند ن خم ودف الموايدا املوجدووة.
وأقم ب ن ال وصف ف هوافق ا اء بن ن أنداو املاضي ي داو ي دون م د حي ا بثد مدن
احلددال  ،ل ددن ندددي اخلةددوا األ ا دديا األوف ه مثددف طد ال وميددت عوددى وجةددا ظددم
اجملموعا األخمي.
 -92وأشددا ال دديدة د ويا وفي ش ف أن املندداهج الد ا دديا ملدداوة ال ددا ي هق صددم عدداوة عوددى
هندداول ال ددا ي ال يا ددي ،الددتي يبددال الرتبيددز عوددى النزاعددا مددت أن اجملددال ي ددمح ،ف نددد
بب د  ،بددالط عوددى أنددداو ها خييددا هامددا طددا و ا ددا ال ددا ي الج مدداعي ،عوددى ددبيف
املثال ،مبا ذلك ها ي الع قا بني اجلن ني.
"Side by Side: Parallel Histories of

 -99أما ال يد عدوان ،التي شا ح هد ليف ب داب
 ، "Israel-Palestineوه د ددو ب د دداب ه د ددا ي مد د ددي ألف د دده قموع د ددا م د ددن املد د ددني ا د د دمائيويني
والفو ددةينيني ،ف وضددح أن نددم هددتا ال دداب ،الددتي أمثمهدده ددبت ددنوا مددن ال عدداون الوثيددق بددني
اجلا بني الفو ةيين وا مائيوي ،جاء عوى ثدم ختوفةمدا عدن هنفيدت بعدف أن دام اهفاقدا أو دوو
لعدام  9113بند ن مماجعدا ظدم ال عوديم ل وجيةةدا يددو قيدق ال د م ،وهدي أن دام قضدت بد ن
يضددت اجلا بددان ب دداب هددا ي مد ددي ي ماشددى مددت و هددت الهفاقددا  .ل ددن بد منةمددا ا د مم
ه ددد يس واي دده اخلاص ددا فق ددط .وية دددف ب دداب ال ددا ي املد ددي ال ددتي أع ددد ال دديد ع دددوان
بال عدداون مددت ظمائدده ف هقدددص الددمواي ني جنبدا ف جنددب نيددز م دداو .وقددد ه د ذلددك ب قدددص
ال دداب ش د ف عمددووين خيصددص بددف منةمددا لموايددا أنددد اجلددا بني ويفصددف بينةمددا نيددز فددا ال
يدددون فيدده ال ميددت هعويقددا م .وذبددم ال دديد عدددوان أن ال دداب ولددد شددعو ا بامل دداواة مددن ني د
احليددز املخصددص ل ددف وايددا فضد ا عددن أ دده نقددق وع دا مددن النديددا بددني املد ددني عوددى الددمرم مددن
ا عدامةا عوى م وي ال وةا بني الدول ني.
 -97و املادزي المئي دي مدن ال داب املد دي هددو هاندا الفمصدا ل دف مدن ال وميدت ا دمائيوي
وال ومي ددت الفو ددةيين ل طد د عو ددى ها خي دده اخل دداص فضد د ا ع ددن ه ددا ي ا خ ددم .وب ددتلك ين ددد ه
وا أمو  ،بدني ندق الةفدف
املنمو  ،من وجةا ظم ال يد عدوان ،طا وميقماطي جيمت،
الوصول ف املعووما واحلميا األباومييا لومد دني والبدانثني .وأعدمب عدن ضدمو ة ال حدول
مددن هعودديم يُ بِّد ُدد الن دزا ف هعودديم ي ددون و دديوا لبندداء ال د م ،وشدددو عوددى أن اجملددال ي ددمح ب د ن
ي خوص بف طمف الع من الصدما ال عاىن منةا ا خم.
 -92وأ د د ددةب ال د د دديد ع د د دددوان هن د د دداول بع د د ددف الص د د ددعوبا الد د د د واجةة د د ددا ف جا د د ددب
املد ني ا خمين أثناء عداو وهنفيت املنمو ومدا ين ظدم مدن دديا  .وقدال ن ا د مما الصدما
ا دمائيوي  -الفو ددةيين جعددف عمويددا ال عدداون أبثددم هعقيدددا ددا بددان م وقع د ا أثندداء ممانددف عددداو
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املنمو  ،ومشوت هودك ال عقيددا عددم ا د عداو الةدمفني لوضدت خ فا مدا جا بد ا .بيدد أن ال ديد
عددوان شددو عودى أمهيدا هدو املد دني ،عوضدا عدن املد خني ،صديارا هدت ال دب املد ديا ألن
عمويددا الصدديارا متثددف نددد ذا ددا فمصددا عدداوة هعودديم املد ددني ف نددد مددا ،وهددد يبةم هددد يبا
مي نةم من قدف الدمواي ني امل دوااي ني اجلديددهني ف ه ميدتهم وفدق تدج يقدوم عودى هعددو وجةدا
النظم هد يس ال ا ي  .وي مثف ال حدي المئي ي نالي ا ضدمان وجدوو مد دني يةم ندون ف
هد يس المواي ني ال ا خيي ني معا وه وفم تم نميا ذلك املما ا العمويا .ول ينبادي اجلفدول مدن
هت ال جمبا بف ينبادي النظدم ليةدا ب جمبدا قدق ال م دني .وي عدني عودى الدولدا أن ه فدف ا دا
هت احلميا.
 -91وشدددو ال دديد عدددوان عوددى الدددو العظدديم الددتي ه ويدده األ ددم هثقيددف الناش د ا بن د ن
أنددداو املاضددي .ل ددن الثقافددا ال د ي د قيةا األطفددال مددن دديةةم األ ددمي ه ددم ،الاالددب،
باليياا وه اهم ذباء نالا ال وهم و وء ال فاهم امل ممة .وي عني عوى املد ني أن ي ختوا
عوى عاهقةم هقدص األنداو ال ا خييا ب ووب م جمو وأبثم مشدولا يماعدي هعددو وجةدا النظدم،
ل ددن جيددب أن ي ددوفم تددم النددعو باألمددان عنددد القيددام هبدت املةمددا ،وأن يق نعدوا مبزايددا اع مدداو تددج
قددائم عوددى وجةددا ظددم م عدددوة .وشدددو ال دديد عدددوان عوددى ضددمو ة هددوف أ دوا ش د مددن امل دواو
واملوا و لألطفال با ضافا ف عدو وافم من ال دب املد ديا ،وهدد يب املد دني ال دد يب الد ام
هتا الصدو .و دو أيضا عن وي املناهج الد ا يا ف شا ف ضمو ة ال قيدد مبدا اهقفدق عويده
م ددن مع دداي ه د ند ف نق ددو ا ددان ،ووع ددا ف مواص ددوا البح د ال ددا خيي األ ددباب ال د
أفما أنداث ا ها خييا معينا.
 -21وعوددى الددمرم مددن هددت ال جمبدا الع د ة ،أوصددى ال دديد عدددوان باع مدداو هددتا املنددمو
ائم األمم امل نااعا ال يا ا ور ها بن ن الموايا ال ا خييا.
 -29وقدمت ال يدة ويو ون م امه ةا بصدف ةا عضدوا جلندا هقصدي احلقدائق واملصداحلا
بندددا .وبا ددت هوددك الوجنددا قددد نددم  ،بندداء عوددى ه ويددف ،ب دداب هددا ي ي ندداول ظددام املدددا س
الداخويددا املخصصددا لوةنددوو احلمددم الددتي خوددف أثددما عوددى أجيددال عديدددة مددن أطفددال النددعوب
األصددويا بندددا ،وأو و أضدما ا عوددى امل د ويني الج مدداعي والنخصددي .وقالددت ن القصددد مددن
ال داب متثددف هدددوين جددزء مددن ال ددا ي ال ندددي مل ي دن جيةودده بثد ون فح ددب بددف بددان أيضدا
جيحد آخمون ،مبن فيةم ضحايا هت األنداو امل ملا .فقدد بدان تدت األندداو املاضديا أثدم
ع دددم قي ددام ع ق ددا ب ددني الن ددعوب األص ددويا والن ددعوب ر د األص ددويا بن دددا أو قي ددام ع ق ددا
منددوها فيمددا بينةددا ،وهفدداقم هددتا األثددم بفعددف هددد يس وايددا خم وفددا جددي ا بعددد جيددف ،وهضددمني
ب ب ال ا ي املد يا ف ةا قوالب منةيا دوبيا .وتدتا ال دبب ،ندم ب داب ال دا ي املدتبو
هعويمي أب من ش ه ،نال ختةيه ،أن ي وي تايا املةداف ف
طا ال عي ل خةي د
ٍّ
اياوة هنويم ال ان البالاني ليصبحوا بدو هم قداو ين عودى هوقدني ال دا ي ال نددي ألطفداتم وفدق
وايددا موثوقددا أبثددم .وأبددد ال دديدة ويو ددون ضددمو ة عد م املدواطنني عددن طميددق ا جدماءا الد
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ه خدتها الدولددا وو ددائط ا عد م مددن أجددف عدداوة هند يف اجمل معددني مبعددزل عددن الموايددا ال ا خييددا
املقدما.
 -22وأض ددافت ال دديدة ويو ددون أن هد د ث ب دداب ال ددا ي امل ددتبو دديبدأ الظة ددو عن دددما
يصبح مضمو ه جزءا من ال ا ي ال ندي الدتي ديوقن جلميدت األطفدال .وأبدد أن املقاطعدا
واألق دداليم ال ندي ددا بنم ات ددا أن ه د د عني ب دده ببداي ددا ينةو ددق ب ددف منة ددا لوض ددت واي ددا أبث ددم ض ددبةا
لألنداو ال وقعت ولي ه القضائيا .وقد عمد اثندان مدن املقاطعدا واألقداليم ،بالفعدف ،ف
و اه ال دداب بجددزء مددن بم ددامج و ا ددي جديددد يع د لزامي د ا بالن ددبا جلميددت ال ميددت .ر د أن
ال دديدة ويو ددون شدددو عوددى أن ا اوة ال يا دديا عنصددم نا ددم ،وأعمبددت عددن هقددديمها لددبعف
وا اء ال عويم ملا أظةمو من ياوة عةاء األولويا لصيارا منةج هعويمي جديد رضون مددة
مل ه جاوا عام ا و صف .وبدان عدداو املدنةج ال عويمدي أيضد ا داه عمدف شدا قدائم عودى ال عداون
بني خد اء ال عوديم ومدن بقدي عودى قيدد احليداة مدن خمجيدي ظدام املددا س الداخويدا ،ومشدف ذلدك
ا د خدام أش د ال ال عب د الفددين .وبا ددت هندداح خة دوا أخددمي مشوددت هددد يب املعومددني أ ف ددةم
ل ددوتم حباج ددا ف الطد د عو ددى واي ددا ها خيي ددا مل يد ددوها اجلامع ددا  ،فضد د ا ع ددن هق دددص
أش ال الدعم الصحي نمص ا عوى جتنب الن ائج الع ديا الد ينةدوي عويةدا هدد يس األندداو
ال ا خييا امل ملا وه مثف نداو مزيد من الضم .
 -23وشدو ال يدة ويو ون عوى ضمو ة عةداء األولويدا عمويدا ختويدد الدتبمي ل ةي دا
الظموف ال اما ل واصف احلوا اجلا ي مت ي ء أمهيا أقف لةبيعا النناط ف ه .وقدد جدمي جدزء
مددن هددتا احل دوا ال دديا األ ددمي ألن آثددا الظوددم رالب دا مددا با ددت هن قددف ف اجليددف ال ددا مددن
األبناء .وخوصت ال يدة ويو ون ف أن هت امل ائف جيب أن هع من األمو املوحا باع با هدا
متثددف أواة ملنددت ه دما مددا ددبق فض د ا عددن بوتددا متثددف أيض د ا و دديوا ل ددبح ا د مما مظدداهم اجلددو
املماثوا .ومن األمو املوحا أيض ا ال عوم من ببا ال ن ما واموا قاو ين عودى قدف بعدف املعدا ف
األبثم قيما الد هعمضدت لوخةدم ب دبب ظدام املددا س الداخويدا ،ومنةدا ،عودى وجده اخلصدوص،
الوادا واملعدا ف الثقافيدا والن فدال المونا يدا .فةددت األمدو ه داعد عودى معاجلدا أذي املاضددي،
وهعيد لونعوب األصويا شعو ها بالع داو ،وهثمي اتويا ال نديا.
 -22وشدددو ال دديد وي رميددف عوددى أن امل ددائف امل عوقددا ب عودديم ال ددا ي وختويددد الددتبمي متثددف
أمو ا و يا ولي ه .و أي أن "ال دخ الثقافيا" من ش تا أن ه ةم ف ند ببد قضديا
العدالددا ال قاليددا .وهنددمف هددت ال دددخ األ نددةا الد هنفددت خددا ه طددا امل ددا امل د ولا
مسيا عن وضت ال يا ا  ،من قبيف قاما النصب ال تبا يا ،وأش ال ال عبد الثقدا  ،ومقدال
المأي ،خم وف و ائط ا ع م وامل انف عوى بيف املثال .وأبد املقم اخلاص ضمو ة ال مييدز
بصو ة أ ا يا بني ث ثا من قال ال ددخف وهديا ال ددخف عودى امل د وي الثقدا  ،ومدن خد ل
امل ددا الج ماعي ددا ،وه دددخف األفد دماو .والقض دداء عو ددى العنصد دميا وال ميي ددز وثقافد دا اخل ددوف
امل ح م واأل باب ال امنا و اء ال ةابا اجل ديما حلقدو ا دان ج داه ف هددخ
8

GE.14-24808

A/HRC/28/36

هوك اجملال الث ثا .وأضاف قائ ا ن األ ظما ال هقدوم عودى القمدت وال د بداو هفودح بثد ا
ال ح م بالن اه الثقا  ،و أي أن النزاعا مي ن وقفةا بفضف "منظمدي املندا يت الثقافيدا" الدتين
يدبون متاما أمهيا ال دخ الثقافيا.
 -22وأضاف وي رميف أن ضحايا ال ث من النزاعا ينظم ليةم باع با هم مصدد خةدم
عو ددى الق ص دداو ال ددوطين واملص ددان األ ا دديا لونخ ددب احلابم ددا ،ل ددن ال دددخ الثقافي ددا ه ددةم
ددةام ا ببد ا بدماا معا ددا م ،وهددتبم الندداس مبددا جموو ده أعندداقةم مددن ويددن جتدداهةم .وهد وي
الزمددان وامل ددان ،مبددا
ال ددخ الثقافيددا وو ا هامد ا فةددم األ ددباب الد هدددص ال ةابددا
ذلك فةمةا من وجةا ظم خم وف األجيال.
 -29وش ددو وي رمي ددف عوددى أن ال دددول جي ددب أل هن ددى أن األم ددم ل ي عوددق بالخ ي ددا ب ددني
ديان املاضددي وا حضددا بددف مبناقنددا ددو احليددز العددام الددتي ي عددني ختصيصدده تددتا ال حضددا
و هانددا ال عبد عددن وجةددا ظددم م عدددوة .و أي أن أنددد ددبف هددوف هددتا احليددز ي مثددف وعددم
اجمل مددت املدددين ماويد ا فضد ا عددن هددوف الظددموف الد ج اجةددا ل ضددة بعمودده عوددى يددو فعددال.
وأبددد املقددم اخلدداص أن أووا العدالددا ال قاليددا ،مبددا ذلددك جلددان هقصددي احلقددائق ،مي ددن أن
ه ددون أبثددم فعاليددا عندددما هنددمف بوضددو العناصددم الثقافيددا و شدماح املدواطنني .ول وضدديح نج دده،
ددا أمثوددا مددن قبيددف معددا ض الصددو أو املعددا ض الفنيددا ال د أقيمددت ب د و وهيمددو  -لين د
و اليون ،وا ص نا ال عويميا ال اقرتن ةا هي ا ا صاف واملصاحلا املامب.
 -27ون وي رميف الدول عوى الم نا عن ال دخف عمدف منظمدا اجمل مدت املددين
ق ددال ختوي ددد ال ددتبمي ،وب ددتلك عو ددى اخت دداذ خةد دوا جيابي ددا ع ددن طمي ددق اي دداوة وع ددم ال دددخ
الثقافيدا ،عودى دبيف املثدالس وضددمان مت دت اجلةدا الفاعودا املنددابا هدت العمويدا فعويد ا باحلميددا
وال د د ق ل ،بة ددم منة ددا ف ددت القي ددوو املفموض ددا عو ددى ن دداء منظم ددا اجمل م ددت امل دددينس وهي د د
الوصدول ف احملفوظددا س ووعدم قامددا ظددام هعويمدي يد فةم ضدمو ة هعودديم مدداوة ال دا ي وفقدا لددنةج
ق ددائم عو ددى وجة ددا ظ ددم م ع دددوة .و أي أن عو ددى ال دددول أن هماع ددي أيضد د ا هق ددا يم جل ددان هقص ددي
احلقائق واملصاحلا مماعاة هاما ،من ا ،الوقدت ف ده ،ف أن هدت ال قدا يم مي نةدا هدوخي مزيدد
مددن الوضددو هوجيدده الدددول بن د ن اخلة دوا الصددحيحا ال د جيددب اختاذهددا .وذبددم ال دديد وي
رميف منظما اجمل مت املدين بدو ها بمنا ح املناقنا امل عوقا ب عزيز نقو اجلميت وليس
نقو قوا قويوا.
 -22وأشدا ال دديد وي رميدف ف الفجددوة الد هفصددف بدني النظميددا وال ةبيدق قددال هددد يس
ماوة ال ا ي وعمويا ختويد التبمي .وشدو عوى أن هت الفجوة ل هزال ظاهمة لوعيدان ف ندد
ببد مدن خد ل دا وول شد ملدا ا ه دب مدن ا ةابدا  ،مبدا ذلدك املدتابح وجدمائم ا بداوة
اجلماعيدداس والش درتاح ددويم الوقددائت ال ا خييددا ألر دماض يا دديا ضدديقاس والعقبددا ال د هعددرتض
عمف الفنا ني واألباومييني وامل خني ،مث ا لووصول ف احملفوظا س وهقييد نمي ال عب وه وين
اجلمعيا س وال د ثما املدا احملددوو ال عوديم مقا دا مدت القةاعدا األخدمي بداجليشس والقيدوو
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املفموضا عودى الوصدول ف و دائط ا عد مس ووضدت ال يا دا امل عوقدا ب خويدد الدتبمي وال عوديم
من وون جماء مناو ا بافيا مت أصحاب املصوحاس و يد ء اله مدام ف مواضديت من قداة عودى
ن اب ر ها .وأبد أن هدت املما دا ال دي ا هةادى لأل دف عودى املواقدف الداعمدا لعميدا
ختويد التبمي وهد يس ال ا ي .

رابعا -عرا شريط فيديو عن دور الونانين الفسرحيين ف بناء السالم
9

تايدا اجلولدا األوف مدن النقدا ال فداعويُ ،عدمض شدميط فيدديو ) مدهده عندم وقددائق،
-21
ي ضددمن مق ةفددا مددن فدديوم وثددائقي مددن عددداو ددينثيا بددوهن وألي ددون لو ددد بعن دوان "لنمثددف مع دا
عوى امل م العامليا ال مثيف وهناول النزاعا بةميقا بداعيا" .وقد بان هتا الفيوم الوثدائقي مثدمة
هعاون بني بم امج بناء ال م والفنون جامعا بما ديس بالوليدا امل حددة األممي يدا ،ومنظمدا
م م ب ندوو ،وقد ُعمض بنذن من صانب العمف.
 -31وهضددمن ش دميط الفيددديو قصص د ا ومندداهد ه عوددق بعددموض متثيويددا ر د ق معددا ويددا
م نااعدا ،وقدددمت وجةدا ظددم م عددوة بند ن وو الفندا ني امل ددمنيني بنداء ال د م .وهضددمن
يددت أيدداء العددامل عددن قددد ة
مقدداب مددت عدددو مددن الفنددا ني امل ددمنيني واملةنيددني واألبدداومييني
امل ددم عوددى خوددق فضدداءا ل ددمو الموايددا وال قميددب بددني وجةددا النظددم املخ وفددا ،والن فدداء
بتبمي مدا مضدى ،وخودق م دا ا جديددة لو د م ،وهدوف طدا لومناقندا واحلدوا  .وأبدما شدميط
الفيددديو قددد ة امل ددم عوددى هندداول م ددائف وطددم أ د وا هع د مددن احملظددو ا وعوددى فيددز عقددف
املناهد عوى ال ف  ،وال نجيت عوى ال حويف النقدي لألوضا  .فامل م ل يق صدم عودى هد مني
و ائف بديوا ل مو الموايا بةم بداعيا فح ب بف أثبت أيضا أ ه أ ووب مي ن الناجني من
ا ةابا نقو ا دان مدن ال نفديس عدن األمل الدتي مل ي دن تدم مبدا ال عبد عنده ال ديا
ن ددداو ال ح ددول
ال يا ددي الممس ددي .وبال ددا  ،ف ددنن امل ددم ينة ددوي عو ددى م ا ددا لو د د ث
الج م دداعي م ددن خ د ل ه ددوف األ ددس ال د ج اجة ددا الض ددحايا ع دداوة بن دداء ني ددا م .وش دددو
ندي الفم امل منيا عوى وو امل م باع با ش ا رد عنيدف مدن أشد ال ال صددي لوعندف
ف ه.

خامسا -ملخص النقاش التواعل
 -39خ د د ل النق ددا ال ف دداعوي ،دددو ثو ددو ال دددول واملنظم ددا ال الي دداا ال دداو المو ددي،
و ثيوبيددا ،واأل جن ددني ،وأ مينيددا ،و د و يا ،و دمائيف ،و دو ي دديا ،وأو وردواي ،وأيملندددا ،و يةاليددا،
وباب د ان ،وال اايددف ،وهمبيددا ،واجلزائددم ،وجن دوب أفميقيددا ،و وا دددا ،و وما يددا ،و د اليون ،وص دمبيا،
والصني ،وفم ا ،وفييدت دام ،وبوبدا ،وبولومبيدا ،ولي وا يدا ،واملادمب ،والنم دا ،والوليدا امل حددة
__________
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األممي يددا ،وال دداو األو ويب ،واجملموعددا األفميقيددا ثوددا بنثيوبيددا) .ومل هقدددم الوفددوو ال اليددا بيا ددا
ظ دما لضدديق الوق دتا ا مددا ا العمبيددا امل حدددة ،وبوليفيددا وولددا  -امل عدددوة القوميددا ) ،وفنددزوي
ةو يا  -البوليفا يا) ،وماليزيا.
 -32و دددو أيض دا ثوددو املنظمددا ر د احل وميددا ال اليدداا منظمددا العفددو الدوليددا ،والةائفددا
البةائيا الدوليا ،ومنظما األمف الدوليا ،ومنظما نقو ا ان ا ن ،ونمبا النباب والةد ب
الدوليا لنصمة األمم امل حدة ،و ابةا اووفيند لو يا ا ا منائيا.
 -33وأعددمب املندددوبون عددن هقددديمهم ل نظدديم نوقددا النقددا  ،ال د متثددف ددياقا م ئم دا ل بدداول
اخل ا واملما ا اجليدة قال هد يس ال ا ي وعمويا ختويد التبمي.

ألف -مالحظات عامة
 -32شدددو معظددم الوفددوو عوددى ضددمو ة أن هعددرتف الدددول ب خةدداء املاضددي وه د عوم منةددا ملنددت
ه دما ا ةاب ددا نق ددو ا ددان ،و دداء أ ددس الثق ددا ب ددني اجلماع ددا ال د با ددت م ن ددانمة.
و دو بعف الدول عن أ نةا ختويد التبمي باع با ها شمطا م بقا ل بد منه ل حقيق العدالا،
وعنصددما ل ر د عندده ل حقيددق ال د م ،من د ة ف أ دده ل ددبيف ل حقيددق املصدداحلا ظددف ااو اء
ذبميا الضحايا ومعا ا م.
 -32وأُش د ف أن نيدداء الددتبمي ميثددف جددزءا مددن الةبيعددا البن دميا ،وأن الددتبميا ه ددةم
هند يف اتويددا .ومي ددن أن هد ا هددداب اجلد الممزيددا عوددى ش د ف أ نددةا نيدداء الددتبمي و صددب
هتبا ي ددا أم ددابن مزي ددا ،هب دددف ختوي ددد ذب ددمي ض ددحايا املاض ددي املض ددةمب ،و ظة ددا اع د درتاف
ال ددوةا بدده ،باع بددا ذلددك مددن و ددائف قيددق العدالددا ال قاليددا .وشدددو العديددد مددن املنددابني
عوى أن الضحايا جيب أن ي و وا و ا لعميا ختويد التبمي ،مت الرتبيز عودى ند ةم ليحصدووا
عود ددى احلمايد ددا واجل د د  .واحلقيقد ددا أن الضد ددحايا لد ددن ي د ددن تد ددم املند ددابا عد دداوة بند دداء الن د دديج
الج ماعي لوبود ما مل جصووا عوى ش ف أوىن مدن العدرتاف ،بو دائف منةدا هدوف اجلد املعندوي
أو الممزي تم.

باء -الننن ا القننائل علننت وج ننات نظننر متعننددة ف ن تنندريس التنناريخ وعفليننات تخلينند
الذكرى
 -39شدو العديد من الدول عوى أمهيا فةم العناصدم الد أ دةمت وقدو أندداو ها خييدا
مموعددا ،و ويددف هددت العناصددم مددن أجددف هددوف أ ددس م اهيددا ل حقيددق املصدداحلا والعمددف عوددى بندداء
م د قبف أفضددف .ونددت بعددف الدددول مددن أن هضددافم ال حيددز الموايددا ال ا خييددا وعدددم وجددوو
ذابمة منرتبا ألنداو املاضي مي ن أن ي وي ف مزيد من الفظائت.
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 -37وأشد د ف أن اخد د ف المواي ددا ال ا خيي ددا أوي ،ال ثد د م ددن األني ددان ،ف ه ددوهما
واخ ددف اجمل مع ددا ال د د ه د د لف م ددن قموع ددا ي م ددك ب ددف منة ددا بمواي دده لألن ددداو ال ا خيي ددا
وي م دةا .وبال ددا  ،فدنن ال ق دداما الج ماعيدا بددني اجمل معدا احملويددا هعيدق اجلةددوو الد هبددتتا
احل وما أو منظما اجمل مت املدين لموم اتوة.
 -32وأشا معظم الدول ف مدي أمهيا العرتاف بنمعيا اخ ف الموايا  .وينبادي اع بدا
هتا العرتاف مبثابا خةوة أوف يو بددء ندوا ي ديح جلميدت األطدماف ال عبد عدن وجةدا ظمهدا
ومددا خ هدده مددن أنددداو املاضددي ،ومينحةددا املقابددف فمصددا ال د ما ف هف د ا أخددمي .و
هددتا الص دددو ،جت ددد ا ش ددا ة بص ددفا خاص ددا ف وو الدول ددا ه ددوف أم ددابن عام دا ج دماء ه ددت
املناقنا  ،عوى أ اس مبدأ عدم ال مييز ،وال امح ،والنرتام امل باول ،ما ي يح ال عب عن آ اء
يت ف ا اجمل مت .وأقم عدة وفوو بضمو ة ال عاون بدني يدت أصدحاب املصدوحا ،مبدا ذلدك
ال يا دديون ،وامل خددون ورد هم مددن األبدداومييني ،والفنددا ون ،وأفدماو اجمل معددا احملويددا هددا هددت
املناقنا ال هع س وجةا ظم م عدوة.
 -31واهفددق العديددد م ددن الدددول عوددى ض ددمو ة اع مدداو ه ددتا الددنةج القددائم عو ددى وجةددا ظ ددم
يت مناني احلياة الج ماعيا ،ول يما قةا ال عويم ،و و اجه صوب عمويدا
م عدوة
ه ددد يس ال ددا ي  .وش دددو بع ددف الوف ددوو عو ددى وو ه ددد يس ال ددا ي باع ب ددا و دديوا لنن ددم ال د م
وال قما عوى املدي الةويف .ف د يس ال دا ي وفدق مدنةج قدائم عودى وجةدا ظدم م عددوة مدن
شد ه أن يد وي ف هايد املواقدف وال ددووبيا الد همه ددز ،أرودب األنيددان ،ف قوالددب منةيددا
وأن ددام م ددبقا ااء بع ددف ف ددا ال د د ان ،ذا م ددا قاختد دت جد دماءا خت دددم مص ددوحا الناشد د ا،
وهوفم بي ا م ئما ل نجيت ال امح وال فاهم .وأش أيضا ف أن أ نةا نيداء الدتبمي مي دن
أن ه ون أواة مفيدة ل ونيد النعب مواجةا ديا امل قبف.
 -21وعد وة عوددى ذلددك ،اهفددق العديددد مددن الدددول عوددى أن هددد يس ال ددا ي ل ينباددي أن يمبددز
عوى الوقائت فقط بف ينباي أن يةدف ،من خ ل اع ماو تج قائم عودى وجةدا ظدم م عددوة،
ف هةد ددويم القد ددد ة عود ددى ال ف د د النقد دددي وال حويود ددي وهن د د يف موقد ددف مد دددين وميقماطد ددي ي د ددم
بال ددامح وامل د وليا ااء ال نددو الج مدداعي .وتددتا الاددمض ،ينباددي أن ه ددون الفصددول الد ا دديا
فضاءا مف ونا لونقا وال حاو نول خم وف الموايا ال ينباي وضعةا لو ا ي بعد جماء حبد
عومي صا م ي وخى الدقا واملوضوعيا والنمول واحلياو.
 -29وذُبددم أن الدددول هددي ال د يقددت عويةددا وو هقدددص ال ددعم لوجةددوو ال د هبددتتا األو دداط
األباومييا واجمل مت املدين من أجف ال وصف ف وايا ها خييا مندرتبا هماعدي الوقدت ف ده هندو
وجةا النظم.
 -22وأيدد وول عدددة الدمأي القائددف بد ن هددد يس ال ددا ي بةميقدا هماعددي هعددو وجةددا النظددم
داء احل دم الددميقماطي ،فضد ا عدن بو ده يعدزا ندق الندعوب
ين ف عنصما و يد ا عمويدا
الط عوى هماثةا وهماو ا خمين.
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جيل -الت ديات والتوصيات ذات الصلة
 -23أشا العديد من الدول ف بعف املما ا ال ي ا امل بعا هد يس ال دا ي وعمويدا
ختويددد الددتبمي قائوددا تددا هند ف ديدددا د م ا لوجةددوو الماميددا ف منددت ه دما ا ةابددا نقددو
ا ان.
 -22وأوان مندوبون عدة فمض قيوو ل لزوم تا عوى احلميا األباومييا والرتويج ل اب هدا ي
مد ي واند من صيارا الدولا ،واع وا هتين ا جدماءين مبثابدا عقب دني مث هدني لوقودق هعرتضدان
ددبيف ال د م ونقددو ا ددان .وأش د ف أن ب ددب ال ددا ي املد دديا هعةددي صددو ة ددوبيا عددن
بعددف الف ددا ال د ا يا وه حدددو ،بث د مددن األنيددان ،عددن قائصددةا بدددلا مددن احلدددي عددن
فضائوةا .وبث ا ما ه خدم ال ب املد يا ليحفظةا ال ميت عن ظةم قوب وهو ما ي وي ف
ننو عقوتم مبعووما ماووطا مت األ ف .وهناح أيضا العديد من ب ب ال ا ي املد ديا الد
ل هزال هننم قوالب منةيا عنصميا وجن ا يا ،وهو ما ي عني وضت ند لده أقدمب وقدت دن.
و هددتا الصدددو ،أشددا وفددوو عديدددة ف الدددو األ ا ددي أل نددةا ختويددد الددتبمي ،باع با هددا
و ديوا ه فددف ال صددي لوظوددم واملن ددي النا دا عددن العنصدميا ،وهعزيددز املصدداحلا ،متنديا مددت قدما ا
املد متم العدداملي الثالد مل افحددا العنصدميا وال مييددز العنصددمي وبددم األجا ددب ومددا ي صددف بددتلك مددن
هعصب ،املعقوو عام  ،2119ومت ع ن وبم امج عمف ويمبان.
 -22وأعددمب العديددد مددن الدددول عددن القوددق ااء ا د خدام هددد يس ال ددا ي ثددا ة ال ماهيددا ،أو
ه دميس ال حيددز ،أو نددم الددعايا  ،أو همهيددب الضددحايا همهيبد ا همميد ا .وأشد أيضد ا ف أ دده ينباددي
ن د الدددول ،بددالنظم ف ال ا ثددا ا ددا يا امل مثوددا احلددمب العامليددا األوف ،عوددى اع مدداو تددج
قددائم عوددى نقددو ا ددان هددد يس ال ددا ي وعمويددا ختويددد الددتبمي ل ي د ال فدداهم وضددمان
عدم ه ما ندوو ا ةابا ج يما حلقو ا ان.
 -29وأعمب بعف الددول عدن القودق ااء ميدف احلقدائق ال ا خييدا ،مثدف دا اتولوبو دت.
وم ددن وواع ددي القو ددق الد د أع ددمب عنة ددا أيضد دا و ددم بع ددف امل د د ولني احل ددوميني ألش ددخاص أو
قموعددا ب ددما يددف عوددى أنددداو ها خييددا ل صددوا تددم هبددا ،بمحاولددا ق د أشددخاص أو
قموعا با خدام مصةوح " ااي" ،وهو أمم منني ول م له .ولنظ آخمون أيض ا ا هفاع ا
موحوظا نمبا الناايني اجلدو ،وأشا وا ف أ ه ل ينباي ا ا ل املةالبا حبمايا نميا ال عب
واحلصدول عودى املعوومدا ةايدا مةوقدا لودرتويج ملعداواة ال داميا و دا اتولوبو دت ،وطوبدوا ف
الدددول ه ثيددف جةووهددا مل افحددا مثددف هددت احلددال بةددم منةددا مقاضدداة األشددخاص املنددابني
هدم النصب ال تبا يا واملقابم.
 -27وذبم بعف الوفوو أن ال قص عمويا ختويد التبمي من ش ه أن يفاقم املنابف
الج ماعيددا .وأشددا الوفددوو بقوددق أيض د ا ف ا د مما متجيددد األعمددال الونندديا وممه بيةددا عوددى
يو شائت بعف الدول .وشدو عودى أ ده ينبادي أن يددين اجمل مدت الددو هدتا ال مجيدد وا دا
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صددمجا ،وأن ه فددف ال دددول ا ددبا اجلن دداة .وع د وة عو ددى ذلددك ،ش دددو عوددى أن م ددن ر د اجل ددائز
ا خدام ال نو الثقا و يوا ل يم ا ةابا نقو ا ان.
 -22وفيم ددا ي عو ددق بالن ددموط وال وص دديا امل عوق ددا بعموي ددا ختوي ددد ال ددتبمي وأ ن ددةا ه ددد يس
ال ددا ي ب ددووب موفددق ،لددونظ أن نميددا ال عب د  ،مبددا ذلددك نميددا الصددحافا ،ر د م فولددا
بعف البودان مت األ ف .وشدو العديد مدن الوفدوو عودى الل زامدا الواقعدا عودى الددول بدانرتام
احلق احلصول عوى املعوومدا و نميدا الدمأي وال عبد و نميدا ال جمدت وه دوين اجلمعيدا .
وقي ددف ن ال دددول عوية ددا أن هض ددمن الوص ددول ف احملفوظ ددا وامل ب ددا  ،و ن ي ددت القةاع ددا
الج ماعيددا ينباددي أن ه ددا تددا فمصددا املنددابا حبميددا مناقنددا ال ددا ي  ،مبددا ذلددك األو دداط
األباومييا الد تدا وو بدال األمهيدا هوجيده النقدا مدن خد ل جدماء حبدوو م د قوا .و هدتا
الصدو ،شدو بعف املنابني عودى أن احل ومدا جيدب أن هضدمن ا د ق ل اجلامعدا ومعاهدد
البحددوو ،وأن ه عدداون مددت منظمددا اجمل مددت املدددين وهنددجت مندداب ةا املناقنددا  ،وهضددمن
الوصول ف أموال امل با ومواو احملفوظا ال متثف مصدوحا عامدا ،مبدا ذلدك لوبدانثني مدن
وش د ِّجعت الدددول عوددى اهبددا تددج جددامت يقددوم عوددى ال عدداون قددال هددد يس
الدددول األخددميُ .
يددت اتويددا ا ثنيددا
ال ددا ي وعمويددا ختويددد الددتبمي ،و يد ء الع بددا ب ددف هقددديم ددةاما
والقوميا والدينيا والواويا والثقافيا.
 -21وأوصددى بعددف الوفددوو بددنو اه ال ثقيددف قددال نقددو ا ددان وال د م هعودديم مدداوة
ال د ددا ي  ،وفق د د ا لومبد دداوا األ ا د دديا وال وجيةيد ددا امل عوقد ددا بد دداحلق ال صد دداف واجل د د لضد ددحايا
ال ةابددا اجل دديما لوقددا ون ال دددو حلق ددو ا ددان وال ةاب ددا اخلة د ة لوق ددا ون ا دداين
الدو  ،وشدو هت الوفوو عوى أمهيدا و اه ال دا ي الددو منداهج مداوة ال دا ي ف جا دب
ه ددا ي البو ددد ف دده .وش دددو خم و ددف الوف ددوو األخ ددمي عو ددى م د د وليا ال دددول ض ددمان هنفي ددت
عمويدا ختويددد الدتبمي ،بند ف مدن أشد ال هدد يس ال ددا ي  ،عودى املدددي الةويدف .وشددجت وفددد
وانددد بوجدده خدداص ،يددت الدددول عوددى الددرتويج أل نددةا نيدداء الددتبمي لزيدداوة الددوعي باألنددداو
ال ا خييددا وأمهي ةددا .و اخل ددام ،أبددد الوفددوو أبثددم مددن مددمة أن الدميقماطيددا و ددياوة القددا ون مهددا
أفضف ضمان ل حقيق املصاحلا.

دال -التجارب الوطنية ف مجال تدريس التاريخ وعفليات تخليد الذكرى
 -21وط معظدم الوفدوو ،أثنداء احلدوا ال فداعوي ،الضدوء عودى أمهيدا عقدد نوقدا قدا ل دون
من د ا ي بدداول فيدده األط دماف أمثوددا املما ددا اجليدددة قددال هددد يس ال ددا ي  ،وختويددد الددتبمي،
والعمويا ذا الصوا .وفيما يوي موجز لبيا ا الوفوو ال قدمت أمثوا هوضح ال جمبا الوطنيدا
ل ف منةا.
 -29فقدد أشدا أيملنددا ف بم دامج عقدد نيداء الدتبمي  2122-2192قائودا ده ي دي
أمهي ددا بالن ددبا لوبو ددد و ن احل وم ددا اع م ددد تج د ا ختوي ددد ال ددتبمي يق ددوم عو ددى أ دداس مب دداوا
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العدرتاف ال امددف ب ددا ي اجلزيددمة بمم دده ،ومنددموعيا بددف ال قاليددد ،والندرتام امل بدداول وهددوخي الدقددا
ال ا خييا .وأوضح الوفد أن أيملندا هقدم الدعم ،عن طميدق صدندو خداص ب حقيدق املصداحلا ،ف
عدددو مددن منددا يت نيدداء الددتبمي ال د قددد ي عددا ض بعضددةا مددت مفةددوم وجددوو هددا خيني منفصددوني
ويبح بيفيا ه ث ال جا ب املنرتبا عوى الع قا الج ماعيا املعاصمة.
 -22وعمض املامب جوا ب من جتمب ه قال العدالا ال قاليدا وخدص بالدتبم العمدف الدتي
هض ددةوت ب دده هي ددا ا ص دداف واملص دداحلا .ومشو ددت املب دداو ا ال د اخت ددت ا املا ددمب ن دداء م ددا
أ شدديف املاددمب وجددمو فوظددا األ شدديف املاددميب العامددا واخلاصددا .وأ ن د املاددمب أيض د ا املعةددد
هددا ي املاددمب ،وممبددز الد ا ددا واألحبدداو هددا ي الددزمن الدماهن ف جا ددب
املو ددي لوبحد
ا د د حداو بم ددامج ماج د د لو خص ددص ه ددتا اجمل ددال .وأخد د ا ،أ ند د املا ددمب ث ث ددا م ددانف
قويميددا لو ددا ي هبدددف هعزيددز ال نددو ا قويمددي والواددوي البوددد .وأعددد أيضد ا منددا يت ش د
طددا نفددظ الددتابمة ،ونولددت بعددف ممابددز الن جدداا ،املعموفددا ب وتددا با ددت أمددابن لو عددتيب
وا عدام ،ف مواقت حلفظ التابمة.
 -23وذبددم اجلزائددم أتددا يددي ذبددمي مقاومددا ال د عما ونددمب ال حميددم الددوطين مددن خ د ل
عمويا م عدوة األبعاو .وقالت تا شيد م انف وأقامدت ُصدبا هتبا يدا ومسدت بعدف الندوا
والبودددا واملبدداين ب مسدداء شددةداء وأبةددال وطنيددني .وا د مم أيض دا هنظدديم لقدداءا نيدداء ذبددمي
أنداو ئي يا هعوو ف هوك احلقبا من ها ي اجلزائم .واعُمد تج اثدف جيدمي ناليد ا بوو هده مدن
أجف ه مص ضحايا ا هاب ومتجيد خيا املصاحلا النجا التي ا هضا النعب اجلزائمي.
و يا عوى أن النةج القائم عوى وجةا ظم م عددوة ميثدف فو دفا ائددة
 -22وشدو
هددتا الصدددو ،مثددف المابةددا ا د و يا
هددد يس ال ددا ي م بدددة الدددو القدديم لعدددو مددن اجلمعيددا
ملد دي ال ددا ي والرتبي ددا املد ي ددا ،والمابة ددا األو وبي ددا ملد ددي ال ددا ي  ،وش ددب ا الن ددباب األو ويب
بن ن ال ا ي  .وأشا ف بعف املباو ا الدوليا ،مثف جف ذابدمة العدامل ال دابت ملنظمدا األمدم
امل ح دددة لورتبي ددا والعو ددم والثقاف ددا اليو د د و) ال ددتي أُو ه في دده ع ددام " 2111طمي ددق أو و ددوا
البوةيق" ،وهو ان جاه با ا ندو لومدمة األوف عدام  9121مبنا دبا الدتبمي ال دنويا اخلم دني
لهفا مولوهوف  -يبنرتوب بني ال او ال دوفياا وأملا يدا الناايدا .وأشدا الوفدد أيضدا ف نداء
د و يا ،الددتي يةدددف ف هنظدديم معددا ض و جدماء و ا ددا عددن هددا ي د و يا
م حددف املةددن
احلدددي املعقددد .وبا ضددافا ف ذلددك ،يُعددمف الةد ب ا د و يون ،طيوددا ممانددف هددد يس مندداهج
ال ا ي  ،مبخ وف املواقت ال تبا يا ،مبا ذلك املواقت القميبا من مدا ةم جامافي ا.
 -22وأشا الصني ف أتا ندو يوم ا نياء ذبدمي قدز ة داهن مضديفا أن احملفوظدا
ال ا خييا امل عوقا باملتحبا أ وت ف جف ذابمة العامل اليو و.
 -29وأفاو بولومبيا بد ن قدا ون الضدحايا و عداوة األ ض الدتي دن ه عدام  2199يدنص
عوددى واجددب الدولددا العمددف عوددى نيدداء الددتابمة مبنددابا طائفددا وا ددعا مددن اجلةددا الفاعوددا،
بو يوا عمال احلق معمفا احلقيقا .وأ نئ املمبز الوطين لوتابمة ال ا خييا بولومبيا عاوة
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بناء وقائت املاضي و ثبا احلقيقدا عدن طميدق جدماء و ا دا و صددا منندو ا  .واملمبدز م د ول
أيضد دا ع ددن ال يا ددا العام ددا امل عوق ددا باحملفوظ ددا اخلاص ددا با ةاب ددا الق ددا ون ال دددو ا دداين
والق ددا ون ال دددو حلق ددو ا د دان ،وع ددن هنفي ددت جد دماءا اجلد د الممزي ددا و وا ة م ح ددف ال ددتابمة
الوطنيا.
 -27وأشا لي وا يا ف شب ا ممابز هعويم ال امح ،ال أ ن ت مبباو ة من الوجنا الدوليدا
لو ا ي واشرتح فيةا ط ب ومعومون ومنظما ر ن وميا وجةا أخدمي ملناقندا وا بصدا
األ د ددباب ال يا د دديا والج ماعيد ددا لألند ددداو ال ا خييد ددا وعواقد ددب ا ةابد ددا نقد ددو ا د ددان.
وأضاف الوفد الوي واين أن هدت املبداو ا مي دن أن ه دةم هدد يس هدا ي م دموو مدن وجةدا
ظم م عدوة ،وبتلك هنجت ال امح اجمل مت.
 -22وأوضدحت د اليون أن ثقافدا الصددمت الج مداعي عددن احلدمب األهويددا ه دوو البوددد،
رد أن احل ومدا مو زمدا ب عزيدز ال ددداب الد ه فدف ال د م الدددائم وال امدف .وجتدد ا شدا ة بوجدده
خاص ف أن الوفدد أبدد أن مبداين مقدم احمل مدا اخلاصدا ل د اليون قدد ُن ِّولدت ف م حدف د م
عدام  ،2192مدت ندداء قاعدا لوعددمض دوي عودى وثددائق وأشدياء ها خييددا و فوظدا  ،ومددن
امل وقت قاما نديقا هتبا يا.
 -21وأشا أ مينيا ف ناء م حف و صب ا باوة اجلماعيا لأل مدن .وذبدم أن اتددف
م ددن امل ح ددف ال ددتي اف د د ح ع ددام  ،9112ه ددو هوثي ددق ي ددت املد دواو ذا الص ددوا هب ددت ا ب دداوة
اجلماعيا.
دديا نيدداء الددتبمي ال ددنويا ال ددبعني
 -91و دددثت فم ددا عددن األ نددةا ال د دُ ِّف دت
دزال و ما دددي وبموفددا س و ميددم بددا يس ،وعددن بدددء وو ة مددد ا أ بددت ددنوا نيدداء الددتبمي
امل ويا ل دل احلمب العامليا األوف .وأبد فم ا أن عام  2117شةد هدشني م حف ها ي
اتجمة اعرتاف ا بالدو اتام لوةجمة منو البود.
 -99و يةاليا ،متثوت أ نةا نياء التبمي امل ويا ل دل احلدمب العامليدا األوف هعدداو
ي ددت النص ددب ال تبا ي ددا الد د أقيم ددت ب ددني ع ددامي  9197و ،9121وع دددوها ند دوا 9 111
صب ن ا ن ،هبدف احملافظا عويةا وهمميمةا صو ا لوتابمة اجلماعيا.
 -92و ددوةت جنددوب أفميقيددا الضددوء عوددى األثددم ا جيددايب الددتي خوف دده جلنددا هقصددي احلقددائق
واملصدداحلا وأ ن ددةا ددمي احلقيقددا عو ددى ا د يعاب البوددد لوماض ددي وعو ددى ختفيددف الع ددبء ،بوج دده
خاص ،من أجف م قبف أهن  .وأشا الوفد أيضا ف بناء صب هتبا ي بالقمب من بقايا آثدا
جن أولد فو .
 -93وأش ددا همبي ددا ف األن ددداو ال د د وقع ددت
عام  ،2112بف مة ناء جلنا منرتبا من امل خني.
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 -92وأش د ددا ال ااي د ددف ف ن د دداء الوجن د ددا الوطني د ددا املعني د ددا بض د ددحايا الخ ف د دداء الق د ددمي
عددام  ،9112وجلنددا العفددو العددام الوطنيددا عددام  ،2112والوجنددا الوطنيددا ل قصددي احلقددائق
عام  ،2192وهي ه عد لننم هقميمها قميبا.
 -92وشددةد األ جن ددني عدددوا مددن املبدداو ا احل وميددا مشوددت ويددف ممابددز ان جدداا ددابقا
ف مواق د ددت هتبا ي د ددا وم د ددانف ،فض د د د ا ع د ددن ن د دداء الن د ددب ا ال اوي د ددا لومواق د ددت ال تبا ي د ددا
قددال ختويددد الددتبمي وال حقيددق عوددى امل د ويا
عددام  ،2119وهددي شددب ا فددت يا ددا
الوطنيا وا قويميا واحملويا بال عاون مت وا فوظا التابمة الوطنيا.
 -99وذبددم وما يددا أتددا هعمددف الوقددت ال دماهن عوددى عدداوة هقيدديم ها خيةددا بعددد مددمو 22
عام د ا عوددى ددقوط النظددام الدددي اهو ي .وأضددافت قائوددا ن عمويددا عدداوة ال قيدديم هددت مسحددت
مبناقنا وقائت با ت قةولا بالن با ألجيدال مدن املدواطنني عودى الدمرم مدن اخل فدا الد أثا دا.
وأقيمددت النصددب ال تبا يددا نيدداء ذبددمي ضددحايا الددنظم النددموليا .وخ مددت وما يددا بددالقول ن
ها ي اتولوبو ت وها ي األقويا القوميا يُد ان نالي ا املدا س احل وميا.

ال عينيا والعقدد األول مدن
مائيف ف أن امل متما المئي يا ال عقد
 -97وأشا
القمن احلداوي والعندمين بند ن اتولوبو دت قدد أ دةمت ه دميس جد الضدم بجدزء ل ي جدزأ
ددا
مددن جدددول األعمددال الدددو  .وأبددد الوفددد ا دمائيوي بددتلك أن بعددف البودددان اع د
اتولوبو ددت خمالف دا لوقددا ون ،وأن ال وعيددا باتولوبو ددت أو جددت العديددد مددن املدددا س نمص دا
عوى أن ي خوص الناس الع من املاضي ويددبوا دديا احلاضدم عودى يدو أفضدف عودى الدمرم
من اجلةوو املبتولا ا ها.

 -92و وا ددداُ ،وضددعت ب ددب هددا ي مد دديا ومندداهج و ا دديا جديدددة ا د ناوا ف البح د
ونتفت ال حميفا ال ه من و اءهدا ووافدت يا ديا .وأشدا الوفدد الموا ددي أيضد ا ف
العوميُ .
ندداء جلنددا وطنيددا لوحفددا عوددى ذابددمة ا بدداوة اجلماعيددا وةاي ةددا س و ف ب دمامج هعويميددا شدداموا
وم ددقا عددن ال ددا ي والددتابمة م يّفددا ل نا ددب يددت الف ددا ال د ا ياس وأ نددةا نيدداء ذبددمي
يت أياء
ا باوة اجلماعيا ال هقام با ظام واحلفا عوى املواقت ال هتبم با باوة اجلماعيا
البود.
 -91وأولددت اليابددان ببيددان وا عوددى أنددد العددموض الد قدددمةا وفددد آخددم ،وقالددت تددا هعمددف،
مندت احلدمب ،عودى بددتل جةدوو ونوبدا مدن أجددف بنداء وولدا ندمة ووميقماطيددا هماعدي نقدو ا ددان
و ياوة القا ون.

سادسا -الفالحظات الختامية
 -71أكنند الفشنناركون ف ن حلقننة النقنناش ف ن مالحظننات ل الختاميننة مننن جدينند أن عنندم
االكتراث مخطناء الفاضن وامحنداث التاريخينة ينتد حتفنا إلنت ترنرار هنذال االنت اكنات.
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ورحبوا بتأييد هذا العدد الربير من الوفنود للتوصنيات الفقدمنة فن تقرينر الفقنرر الخنا
ف ن مجننال ال قننوق الثقافيننة بشننأن الننن ا القننائل علننت وج ننات نظننر متعننددة ف ن تنندريس
التناريخ وأنشننطة تخليند الننذكرى ،وشننجعوا الندول علننت تنوينذ هننذا الننن ا تنوينذا فعنناال علننت
أرا الواقع.
 -79وقالوا إنه علنت النر ل منن التأييند الواسنع النذ أعربنت عننه الوفنود ،ال ينزال هننا
الرثيننر مفننا ينبغ ن عفلننه ،علننت الصننعيدين الننوطن والنندول  ،ف ن مجننال التثقيننف وتخلينند
الذكرى حرصا علت عدم تررار ما حدث ،وعلت وقف استفرار الظلنل أي نا .و ُشنددد ،بوجنه
خننا  ،علننت أن هننذال الفسننائا تتطلن اهتفامنا عنناجال ،وأنننه لننيس مننن السننابق موانننه أبنندا
اعتفاد ن ا قائل علت وج ات نظر متعنددة فن تندريس التناريخ وعفلينات تخليند النذكرى،
منننه ال سننبيا إلننت ت قيننق الفصننال ة بننين الننناة مننن دون مجاب ننة الفاض ن  .وعننالوة علننت
ذلك ،فننن أحنداث الفاضن تُسنرد علنت أ حنال ضنفن إطنار امسنرة والفجتفنع الف لن ،
وبطريقة مجتزأة ف أكثر امحيان .ولذلك أوص بأن تتيح الدول امماكن والونر الالممنة
للتعبير عنن رواينات وتواسنير متنوعنة للتناريخ .وتجندر اإلشنارة إلنت التوصنية التن تندعو إلنت
ال ر علت توفير مجفوعة متنوعة من كت التاريخ الفدرسنية والفنواد والفنوارد اإلضنافية
للفدرسننين والطننالب .وأكنند الفشنناركون ف ن حلقننة النقنناش كننذلك أن التنناريخ لننيس دين نا
وال حقيقة واحدة ينبغ أن نتمن ب ا با ه مادة للنقاش.
 -72و ُشددد علت أن لجان تقص ال قائق ينبغ أن تشنجع علنت مزيند منن الشنفول فن
روايننة التنناريخ ،وإيننالء االعتبننار أكثننر فننأكثر لنندور الفنرأة ومننا ترابنندال مننن م ننن فن الن نزا .
و ُشددد ،بصوة أعل ،علت أن باإلمران العفنا بصنورة مجدينة علنت إدرا جوانن أخنرى منن
التنناريخ يننر التنناريخ السياس ن  ،مننن قبيننا تنناريخ العلننوم واالقتصنناد والثقافننة ،مننا يننتد إلننت
وخير النُّ ا ما قام علت تندريس التناريخ االجتفناع  ،وتبصنر
تغيير الفواقف تجاال الفاض ُ .
ف تعدد الفجتفعات ،وشفا إس امات الفرأة ف التاريخ.
 -73وأك نند الفش نناركون فن ن حلق ننة النق نناش ض ننرورة إي ننالء مزي نند م ننن االهتف ننام ل ن ن ايا
انت اكات حقوق اإلنسان .ودعوا إلت تعزيز مشاركة هتالء ف السياسات الفتعلقة بتندريس
التناريخ وعفليننات تخلينند الننذكرى .وقطعنا لندابر مفارسننات تأبينند القوالن النفطيننة ال ننارة،
ينبغ أن يدرة التاريخ بطريقة تشنجع علنت النتعلل الت ليلن والتورينر النقند والفناقشنة.
وأشننار الفشنناركون فن حلقننة النقنناش أي نا إلننت أن هننذا الننن ا هننو السننبيا لفجاب ننة نظريننة
نس ننبية الثقاف ننة واإلنر ننار ،فربف ننا تر ننون هن ننا توس ننيرات مختلو ننة ل س ننباب الرامن ننة وراء
امحداث وما ترت علي ا من عواق لرن ال بد أي ا من االعتراف ،علت امقا ،بالوقنائع
باعتبارهننا كننذلك .وهنننا ترفننن أهفيننة تننناول التنناريخ باعتبننارال علف نا مننن العلننوم وتخصص نا
أكاديفيا له من جيته ،واحترام ال رية امكاديفية وحفايت ا.
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 -72وأشير إلت أن الفناسبات والتظناهرات الونينة قند تف در ُنن النناة ،ال سنيفا ال ن ايا،
من التعبير عن روايت ل الخاصة محداث الفاض ف ياب اعتراف علن من الدولة ب ذال
امحننداث .ولننذلك وجن احتنرام ال ريننة الونيننة وحفايت ننا بالرامننا .وشنندد الفشنناركون فن
حلقة النقاش علت أن الدول يج أن ت فن عدم الثأر مفن يقدم روايات أخرى ،بفن ف
ذلك الفدرسون الذين يعتفدون ن جا قائفا علت وج ات نظر متعددة فن تندريس التناريخ.
وف هذا الصدد ،منن الف نل تندري الفدرسنين تندريبا كافينا يجعل نل يطفنننون إلنت تندريس
التاريخ من وج ات نظر متعددة ويشعرون باممان.
 -72وفن ن الخت ننام ،ش ننجع الفش نناركون فن ن حلق ننة النق نناش مجل ننس حق ننوق اإلنس ننان عل ننت
االستفرار ف معالجة مسألة تدريس التاريخ وعفليات تخليد الذكرى ف أعفاله الفقبلة.
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